
H
A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK LAPJA ● ALAPÍTVA 1945-BEN ● 2022. AUGUSZTUS

azánk

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (jobbra) előadást tart 
Tusnádfürdőn, mellette Kovács István unitárius püspök  
(Fotó: Miniszterelnökség / Botár Gergely)

Semjén Zsolt a Kereszténység a 
nyugati világban című panelbe-
szélgetésen úgy fogalmazott: a 
kereszténység megkerülhetetlen 
építőköve az európai civilizáció-
nak, csakúgy, mint a görög kul-
túra, a római jog, a zsidó etika 
és teológia vagy a germán állam-
szervezés, de ezekből az kövekből 
éppen a kereszténység építette fel 
„az európai civilizáció katedráli-
sát”.

A kereszténydemokrata pártel-
nök hangsúlyozta, a nyugati vi-
lág mainstream ideológiája ezt a 
feltevést nem fogadja el, és azon 
igyekszik, hogy a keresztény ci-
vilizációt visszaszorítsa, a vallást 
pedig „szabadidős magántevé-
kenységgé” formálja.

A miniszterelnök-helyettes 
kifejtette, e felvetés szerint a 
vallásnak – különösen a keresz-
ténységnek – el kell tűnnie a 
társadalomformáló erők közül 
és minden eszközzel vissza kell 

szorítani a magánélet-
be. A mainstream 
brüsszeli bürokrácia 
„kifejezetten keresz-
tényüldözést” folytat, 
amikor a keresztény 
valláshoz kötődő jel-
képeket el akarja tün-
tetni. Emellett arra is 
törekszik, hogy a ke-
resztény civilizációt 
visszaszorítsa, minél 
több muszlimot en-
gedjen be Európába, 
amellyel így „végképp 
relativizálja” a ke-
reszténységet – tette 
hozzá. „Ez nem fog 
sikerülni, mert amíg 
ember lesz, addig a 
vallásra való nyitottság mindig 
meglesz” – mondta Semjén Zsolt. 
A nemzetállamok fontossága a 
kereszténységhez mérhető, ezért 
ragaszkodni kell a nemzeti kultúrá-
hoz és értékekhez, illetve a család-

hoz, amellyel egyben a természet 
rendjét is védjük – fogalmazott.

A panelbeszélgetésen részt vett 
Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke,  
Kovács István, a Magyar 
Unitárius Egyház püspöke,  

Kerekes László, a Gyulafehér-
vári Római Katolikus Érsekség 
segédpüspöke és David Lloyd 
Dusenbury filozófus-író. Semjén 
Zsoltnak a beszélgetés után 
átadták az Urmánczy Nándor- 
díjat.

Orbán Viktor: A kormány célja, 
hogy egy globális recesszióban 
Magyarország lokális kivétellé váljon

Orbán Viktor miniszterelnök 2022. júli-
us 23-án, szombaton ismét beszédet mon-
dott Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktáborban, azaz 
a Tusványoson. A miniszterelnök idén 
„Tusványos 31 – Van, ami örök!” cím-
mel tartotta meg előadását; asztaltársa 
újfent Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, a moderátor pe-
dig az elmúlt években megszokott módon 
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi 
Bizottságának elnöke volt.

 Folytatás a 2-3. oldalon; 
vélemény Orbán Viktor 

beszédéről a 9., 10.  
és 11. oldalon

Semjén Zsolt: Európa nem  
létezhet kereszténység nélkül

A miniszterelnök 
bejelentette a tusványosi tíz 
pontot, amelyre az ország 
terveit alapozza 2030-ig.

A kereszténység létezhetne Európa nélkül, de Európa nem létezhet a kereszténység nélkül – je-
lentette ki Semjén Zsolt a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a 
31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott júliusi előadásában Tusnádfürdőn.



Hazánk Hazánk2                                        KORMÁNY, PÁRT, FRAKCIÓ

Magyarország mint lokális kivétel?

Folytatás az 1. oldalról
„Van ami örök” – ezzel a mottó-
val szervezték meg a harminc-
egyedik találkozót, amelyről 
Németh Zsolt elmondta, hogy 
azért választották ezt, mert az 
örökkévalóság szempontjából 
kell értékelnünk az életünket és 
a sorsunkat is. Elmondta, hogy 
meglehetősen nagy teher a poli-
tikai tetteket is így értékelni.

Németh Zsolt a köszöntések 
után átadta a mikrofont Tőkés 
László püspöknek, aki egy rö-
vid, de nagyívű előadást tartott, 
melyben érintette a magyar tör-
ténelem több fontos állomását 
és az aktuális erdélyi és román 
belpolitikai helyzetet. Tőkés 
püspök beszéde után Németh 
Zsolt átadta a szót Orbán Vik-
tor miniszterelnöknek, azzal a 
felütéssel, hogy meglehetősen 
nehéz időket élünk, és talán 
még nehezebb idők várnak ránk. 

„Jó oka van annak, 
hogy Fidesz-
fröccsöt igyunk!” 

A miniszterelnök jelezte,  hogy sok 
mondanivalója van, s a választások-
ra reflektálva megemlített: jó oka 
van annak, hogy „Fidesz-fröccsöt” 
igyunk; ami kétharmad-egyhar-
mad. Hozzátette, „van, ami örök”.

A nyugati 
civilizáció 
tartóoszlopai 
repedeznek
 
A veszélyek korába léptünk, és ko-
rábban megrendíthetetlennek hitt 
oszlopai repedeznek a nyugati ci-
vilizációnak – jelentette ki Orbán  
Viktor. Három ilyet idézett fel: koráb-
ban azt gondoltuk, a tudomány védő-
burkában élünk, de jött egy vírus; azt 
hittük, hogy Európában nem lehet 
háború, most a szomszédban az van; 
és azt gondoltuk, a hidegháború nem 
térhet vissza, de most sokan dolgoz-
nak mégis azon, hogy blokkvilágba 
szervezzék az életünket.

Hozzátette, hogy az adatok tükré-
ben a világ egyre jobb helynek tűnik, 
„miközben mi ennek az ellenkezőjét 

érezzük”. Példaként azt hozta, hogy 
tovább élünk, a szegénységben élők 
aránya a töredékére csökkent, a heti 
munkaórák száma lecsökkent, mi-
közben a szabadidő megnőtt. De az 
általános hangulat mégis az, hogy 
„a világ egyre rosszabb hely és van 
valamilyen világvégevárás”.

A rivális 
civilizációk 
kitanulták 
a nyugati 
technológiákat, de 
az értékrendszert 
nem vették át

Orbán Viktor szerint ez egy nyugati 
jelenség, amire a született nyugato-
sok csak legyintenek, s azt mondják, 
hogy nincs baj, már száz éve is erről 
beszéltek. Viszont a miniszterelnök 
szerint ami most van, az nem csak 
szellemi és demográfiai hanyatlás, 
mint száz éve, hanem anyagi és ha-
talmi hanyatlás is. „A rivális civili-
zációk kitanulták a nyugati techno-
lógiákat, de az értékrendszert nem 
vették át” – jelentette ki. Hozzátette, 
hogy a legfájóbb ebben az, hogy el-
vesztettük az energiahordozók felet-
ti ellenőrzést.

A Nyugat elveszíti 
a csatát az 
energiahordozókért

Orbán Viktor kijelentette, hogy a 
Nyugat elveszíti a nyersanyagcsatát. 
Szerinte mára már a világ energia-
hordozóinak és erőforrásainak túl-
nyomó része kikerült a nyugati ci-
vilizációk kezéből, a mi helyzetünk 
pedig duplán nehéz.

Kifejtette, hogy 2013-ban az USA 
az energiatermelés új módját indí-
totta meg a repesztéses gázkiter-
melési móddal, ami erősebb pozí-
ciót jelentett számára a nemzetközi 
politika színterén, tehát külpolitikai 
fegyverként használják az energiát, 
fordította le magyarra Orbán Viktor. 
Elmondta, hogy bátrabb szankciós 
politikát tudnak így alkalmazni és 
öncélúan nekiláttak az amerikaiak 
annak, hogy erőteljesen ösztönöz-

zék a szövetségeseket az USA-ból 
érkező nyersanyag-szállítmányok 
megvásárlására.

A gázfogyasztást 
csökkentő európai 
tervről
 
„Ez einstand” – jelentette ki Orbán 
Viktor arról a tervről, hogy az 
Európai Bizottság csökkentené az 
uniós gázfogyasztást 15 százalékkal. 
Elmondta, hogy egyelőre nem 
látni, hogyan kényszerítik ezt ki. 
Hozzátette, tervbe vették, hogy 
akinek elfogy a gáza, az elveszi 
attól, akinek még van. Leszögezte, 
hogy a Nyugat kezében nincs már 
többé nyersanyag, csupán katonai 
erő és tőke.

A demográfiáról és 
a migrációról
 
A miniszterelnök elmondta, hogy 
az első és legfontosabb kihívás 
ma a népesedés és a demográfia 
kérdése. „Jóval több a temetés, mint 
a keresztelő” – tette hozzá.

Elmondta, hogy a világ népeit 
két csoportba lehet sorolni; 
azokra, akik képesek a biológiai 
fenntartásra és azokra, akik nem. 
Leszögezte, hogy sajnálatosan 
mi a másodikba tartozunk. A 
helyzetünk javult, de fordulat 
nincs, pedig mindennek ez az 
alfája és ómegája. Ha nem lesz 
fordulat, „ellakják” tőlünk a 
Kárpát-medencét.

A migráció kapcsán kifejtette, 
hogy az kettéválasztja Európát a 
poszt-nyugatra és a közép-európai-
akra. A miniszterelnök szerint az in-
ternacionalista baloldal csele, hogy 
Európában eleve kevert népesség él. 
Orbán Viktor azt mondta, ez szem-
fényvesztés. Van, ahol európai és 
Európán kívüli népek keverednek, 
és van, ahol európai népek kevered-
nek, mint például a Kárpát-meden-
cében. „Mi nem vagyunk kevert fa-
júak” – mondta, és nem is akarunk 
azok lenni. Hozzátette, Brüsszel a 
Soros-féle csapatokkal ránk akarja 
kényszeríteni a bevándorlókat.

A beszédében Orbán Viktor 
megkérte a Nyugatot, hogy ne 
akarják ránk kényszeríteni azt a 
végzetet, amit a migráció jelent. 
Szerinte a  folyamatosan Európa 
felé mozgó iszlám civilizáció belát-
ta, hogy Magyarországon keresztül 
nem tudják elárasztani a Nyugatot, 
így nyugatról próbálják folytatni a 
hódítást.

Transzgender: Nem. 
Transzszilvánia: 
Igen.
 
A miniszterelnök beszámolt arról, 
hogy Varga Juditnak köszönhetően 
sikerült a helyreállítási alap 
visszatartott pénzeit leválasztani a 
gyermekvédelmi törvény kapcsán 
kialakult ideológiai nézeteltérésről. 
Kijelentette, hogy nem akarjuk 
megmondani, hogy Nyugaton 
hogyan éljenek, csak fogadják el 
azt, hogy nálunk az apa férfi és az 
anya nő.

2022. augusztus

Orbán Viktor ismét nagy visszhangot kiváltó beszédet mondott Tusnádfürdőn

Kérdezz-felelek Orbán Viktorral
A beszéd után a kormányfő a közönség kérdéseire válaszolt. A 
hazai ellenzék kapcsán Orbán Viktor kifejtette, hogy nem érde-
mes sok reményt fűzni hozzájuk. Leszögezte, hogy nem csak az 
választja el a nemzeti oldalt és a baloldalt, hogy a magyarság előtt 
álló kérdésekre ki ad jobb választ, hanem egészen másképp kép-
zelik el az életet. „Mi, amikor életről, szabadságról gondolkodunk, 
életfát látunk. Aminek az a lényege, hogy a gyökérzete tükrözi a 
lombozatát. Ha a gyökérzet kisebb, a fa elpusztul, kidől, ezért a 
gyökérzettel is kell foglalkozni” – mondta a miniszterelnök, ki-
fejtve, hogy a gyökérzet a nyelv, kultúra és a határon túli magya-
rok. Leszögezte továbbá azt is, a baloldal azon dolgozik, hogy ezt 
az életet adó gyökérzetet levágja. Mivel mindent másképp látnak, 
ezért nagyon vigyázni kell a baloldallal. „Egyetlen feladatunk 
van: ellenzékben kell őket tartani” – fogalmazott a kormányfő.
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Hozzátette, hogy „mi csak 
Transzszilvániát tudunk kimon-
dani, amit egyébként is Erdélynek 
hívunk”. Leszögezte, háború van, 
háborús inflációval és gazdasági 
válsággal, de ez csak paravánt von 
a mélyen gyökerező demográfiai, 
gender- és migrációs gondok elé. 
A jövőnk a miniszterelnök szerint 
ezeken a kérdéseken fordul majd 
meg. A visegrádi négyek ezekben 
az ügyekben egységesen tudtak fel-
lépni, de beesett a háború, ami meg-
rázta a V4-es együttműködést.

A miniszterelnök szerint a len-
gyel-magyar kapcsolat általában 
szívkérdés, de most ésszel kell a jó 
kapcsolatokat fenntartani. Magyar 
szemszögből ugyanis a háború két 
szláv nép konfliktusa, amiből sze-
retnénk kimaradni, míg a lengyelek 
úgy érzik, hogy már benne vannak. 
Ezért a magyar–lengyel viszonyt 
nem szívvel, hanem ésszel kell át-
menteni ebben a helyzetben.

Az oroszok nem 
fogják megtámadni 
a NATO-t, de az 
ukránok minél több 
országot akarnak 
bevonni
Orbán Viktor elárulta, hogy eddig 
nyolcvanhat magyar ember halt meg 
a szomszédban dúló háborúban, mi-
közben a bennünket kritizáló nemze-
tek egyetlen embert sem veszítettek. 
Hozzátette, hogy Oroszország nem 
fogja megtámadni a NATO-t, mert 
az szimplán erősebb. Az ukránok 
célja viszont az, hogy minél több or-
szágot vonjanak be a háborúba.

Szerinte azzal, hogy a NATO és 
az EU úgy döntött, fegyvereket szál-
lítanak és súlyos szankciókat vetnek 
ki, de facto részeseivé váltak a hábo-
rúnak. Leszögezte, hogy a háború 
oka az, hogy az oroszok egy világos 
biztonsági igényt fogalmaztak meg, 
többek között azt követelték, hogy 
Ukrajna ne legyen a NATO tagja.

A miniszterelnök szerint ha most 
Trump lenne az amerikai elnök, 
Merkel pedig a német kancellár, ez 
a háború nem robbant volna ki. A 
háborúban a Nyugat stratégiája az 
volt, hogy Ukrajna angolszász ki-
képzőkkel és fegyverekkel háborút 
nyerhet, a szankciók le fogják gyen-
gíteni Oroszországot, a szankciók 
gazdasági következményeit képesek 
leszünk kezelni, és a világ pedig 
majd felsorakozik a Nyugat mögött. 

Most viszont egy olyan kocsiban 

ülünk, aminek mind a négy kereke 
defektet kapott. Orbán Viktor le-
szögezte, hogy Ukrajna nem fogja 
megnyerni a háborút, a szankciók 
pedig nem rengetik meg Moszkvát.

„A világ nemhogy nincs velünk, 
hanem demonstratíve nincs velünk” 
– mondta Orbán Viktor azzal kap-
csolatban, hogy mi hogyan kezel-
jük a háborút. Elmondta, hogy az 
Uniónak nem az oroszok vagy az 
ukránok mellé kéne állnia, hanem 
közéjük. Szerinte nem érdemes azt 
hinni, hogy befolyásoljuk a háborút 
a tanácsainkkal, de mindez morális 
kérdés: meg kell próbálni elmonda-
ni, és rávenni a nyugatiakat, hogy 
dolgozzanak ki egy új stratégiát.

Az új stratégia középpontjában 
nem a háború megnyerésének, ha-
nem a béketárgyalásnak kellene 
lennie. 

A költségvetésről és 
a beruházásokról
A kormányfő kifejtette: a rezsicsök-
kentés komoly társadalompolitikai 
eredmény, viszont ilyen energiaárak 
mellett hétszer annyiba kerülne az 
államnak, ha nem változtatott volna 
a rendszeren. Leszögezte, hogy 10 
évig jól működött a rezsicsökkentés, 
viszont a háború kibillentette.

Elmondta, hogy 2021-ben az az 
összeg, amit a magyar állam fizetett 
ki a piaci energiaárak és a rezsicsök-
kentett árak közti különbözet miatt, 
296 milliárd volt, 2022-ben – ha 
mostani árak maradnak év végéig –, 
akkor 2051 milliárdot kellene. Hét-
szeres összeget, amit nyilvánvalóan 
a magyar gazdaság így nem bír ki – 
mondta.

Kifejtette, hogy a költségvetést is 
racionalizálni kellett: az új állami 
beruházásokat leállítják, a megkez-
detteket viszont befejezik, mivel 
„nem hagyunk semmit sem pőrén”. 
Fontos feladatnak nevezte azt is, 
hogy „le kell jönni a gázról” és át 
kell térni a többi energiahordozóra, 
át kell térni az áramra vagy a bio-
masszára. Ez a költségvetés mostani 
terhei mellett tartható.

A másik gond, 
ami előttünk áll: a 
recesszió
Orbán Viktor kifejtette, hogy az 
energiahordozók mellett a recesz-
szió is komoly gondot jelent. Ki-
jelentette, hogy a recesszió réme 
egész Európát gyötri, ez szerin-
te politikai destabilizációt okoz 

majd. Hozzátette, hogy automati-
kusan a forint gyengülését okozza 
az, amikor a dollár erősödik az eu-
róval szemben. Mindezek ellenére 
a magyar gazdaság az előrejelzé-
sek szerint nőni fog.

Közben Európa több országa visz-
szaesik, ami politikai instabilitást 
eredményez majd. A magyar dilem-
ma ebben a helyzetben az, lehetsé-
ges-e lokális kivétel a globális re-
cesszió alól. A magyar cél az, hogy 
hazánk az legyen.

A miniszterelnök elmondta, 
hogy 2020-ban is tudtunk kanyar-
ban előzni, viszont pont a kanyar-
ban kaptunk egy ónosesőt (a hábo-
rú kitörésével), így most „talpon 
kell maradnunk” a kanyarban. 
Beszámolt arról is, hogy 2030-
ra egy új helyzet fog kialakulni a 
világon: ekkorra fognak felhalmo-
zódni a Nyugat problémái, például 
az USA-nak ekkora lesznek nagy 
gondjai, ekkor jelentkeznek majd 
az eurózóna komoly problémái is. 
Viszont ekkorra leszünk mi is net-
tó befizetők, azaz többet fizetünk 
majd be az EU kasszájába, mint 
amennyit kiveszünk, így több be-
leszólásunk is lesz az Unió ügyei-
be. Orbán Viktor szerint 2030 kö-
rül kell csúcsformában lennünk, és 
akkora kell az erő. 

Hogyan lehet 
Magyarország 
lokális kivétel?
A miniszterelnök felsorolta azt a tíz 
tényezőt, amellyel az előbb említett 
globális recesszió alóli „lokális ki-
vétel” szerepet megvalósíthatjuk 
Magyarország számára (lásd kere-
tes írásunkat).

A kormányfő elmondta, hogy 
több dolog segíti Magyarországot, 
például a technológiai váltás, így 
a világ harmadik legnagyobb ak-
kumulátorgyártója lesz hazánk. 
A külföldi tőkebeáramlás is segí-
ti Magyarországot – tette hozzá. 
Tranzitország akar maradni Ma-

gyarország, azonban ha blokkoso-
dás lesz, akkor egy poros, előretolt 
helyőrség lehetünk.

A politikai stabilitás is nagy 
előnye Magyarországnak – mond-
ta a kormányfő. Szólt arról is, hogy 
a Fidesz végrehajtott egy hatalmi 
generációváltást, mert több 40-es 
éveiben járó, fiatal politikus került 
a vezetésbe. A szellemi alapokról 
azt mondta, hogy még megvan a 
magyar kultúra és a nyelv. Magyar-
országnak nemzeti ambíciói van-
nak, és a mostani nehéz időszakban 
együtt kell maradnia az anyaor-
szágnak és a többi magyarok lakta 
területnek.

 Mandiner.hu – Hazánk

Orbán Viktor 
tusványosi  
tíz pontja
A miniszterelnök beszédének 
kulcsfontosságú pillanata volt 
a „tusványosi tíz pont” beje-
lentése, azaz azoknak a nem-
zetstratégiai jelentőséggel bíró 
céloknak a megnevezése, ame-
lyekre alapozza majd a kor-
mány az ország terveit 2030-ig, 
annak érdekében, hogy addig-
ra az ország nettó befizetővé 
váljon az Unióban, s „nálunk 
legyen majd az erő”. A tíz pont 
pedig a következő:

1. határvédelem, 
2. a családok védelme,
3. hadseregfejlesztés,
4. az energiaforrások  
 diverzifikálása,
5. a technológiai váltás  
 kihasználása,
6. a külföldi tőke  
 beáramlása,
7. a tranzitország-státusz,
8. a politikai stabilitás,  
 a kétharmad,
9. a szellemi alapok
10.  az ambíció.
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Simicskó István: A jövő évi költségvetés 
kiemelten támogatja a családokat
Simicskó István, a KDNP frakci-
óvezetője arról beszélt július 19-én 
napirend előtt az Országgyűlés ülé-
sén, hogy a háború és az annak követ-
keztében kialakuló válság közepette 
is kiemelt jelentőséggel bír a magyar 
családok támogatása a jövő évi költ-
ségvetésben. Hozzátette: 2023-ban 

450 milliárd forinttal több, összesen 
3225 milliárd forint jut a családokra.

Szerinte az Európai Unió ismét 
rossz válaszokat ad a kihívásokra, 
rossz szankciós politikával bünte-
ti ez európai embereket, a magyar 
kormány viszont még a jelenlegi, 
erősödő világgazdasági válságban is 

megpróbálja könnyíteni a családok 
életét. Szerinte ebben a helyzetben 
valamennyi magyar politikusnak ki 
kellene állnia azért, hogy Magyaror-
szág kapja meg a neki járó uniós tá-
mogatásokat Brüsszeltől – azonban 
a baloldali EP-képviselők nem támo-
gatják ezt.

Soltész Miklós: A magyarság megőrzése 
sokszor a tanárokon múlik határokon 
innen és túl 
Soltész Miklós a Rákóczi Szövetség 
összmagyar tanártáborában tett látoga-
tást.

A magyarság megőrzése sokszor a 
tanárokon múlik határokon innen és túl 
– mondta el újságíróknak a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára, a KDNP 
alelnöke július 20-án  Sátoraljaújhelyen. 
Az államtitkár a szövetség rendezvény-
központjában a Kárpát-medencében és 
a diaszpórában élő több száz tanárnak 
tartott előadást, előtte nyilatkozott új-
ságíróknak.

A határokon túl dolgozó magyar 
nemzetiségű pedagógusok a több-
ségi társadalommal élnek együtt. 
Mindenhol meg kell találni a békes-
séget, olyan helyen is, mint Kárpát-
alja, ahol most nincs béke, ezért az 
ott dolgozóknak hatványozottabb a 
felelőssége – közölte Soltész Mik-
lós.

Az államtitkár arra biztatta a határo-
kon túl élő tanárokat, hogy szolgálják 
nemzetüket és a nemzetek közötti bé-
kességet; adják tovább a nemzeti gon-
dolkodást.

Földi László: Indokolt az 
új határvédelmi szervezet 
felállítása
Földi László, a KDNP országgyűlési képviselője a déli határ 
mentén tapasztalt növekvő migrációs nyomásról beszélt július 
közepén napirend előtt a parlamentben.

A migránsválság leküzdése érdekében szerinte az uniónak 
egységesen kellene fellépnie, de a közösség ebben az alapvető 
sorskérdésben kudarcot vallott.

Úgy fogalmazott: miközben gazdasági bevándorlók ezrei 
gondolták úgy, hogy Európa várja őket, a kormány a nemzeti 
érdekek védelmét választotta, és ismételten Európa védelmező-
jének szerepébe került. Ezért azonban segítséget és köszönetet 
alig kapott, bírálatot annál többet.

Rámutatott: a Szerbiában várakozó több ezer illegális beván-
dorló fokozott biztonsági kockázatot jelent, ami miatt indokolt 
a határvédelmi szervezet felállítása.

Rétvári Bence: Magyarország segít az Ukrajnában rekedt gabona szállításában

Magyarország minden segítséget 
megad ahhoz, hogy az Ukrajnában 
rekedt gabona, elsősorban a búza, 
a kukorica, illetve a napraforgó el-
jusson a világ különböző részeire – 
mondta Rétvári Bence, a Belügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára, 
a KDNP országgyűlési képviselője 
a közelmúltban az Ukrajnából ér-
kező vasúti gabonaszállítmányok 

határon való zökkenőmentes, folya-
matos és gyors áthaladásáról tartott 
sajtótájékoztatón, Eperjeske átrakó 
helyen.

Rétvári Bence hangsúlyozta, 
igyekeznek jogilag és fizikailag is 
gördülékennyé tenni a folyamatot. 
Kiemelte, a vámeljárást egyszerű-
sítették és meggyorsították. Példa-
ként említette, hogy az Ukrajnából 

érkező gabona szál-
lításánál elegendő 
egy nyilatkozattal 
igazolni az áru szár-
mazási helyét. A nö-
vény-egészségügyi 
eljárást is egysze-
rűbbé tették, hogy 
gyorsabb legyen az 
átrakodás.

Hozzátette, a ren-
dőrök, a vonatkozó 
előírások betartása 
mellett, 10-15 perc 
alatt elvégzik a fel-
adatukat szerelvé-
nyenként.

Megjegyezte, a 
gabonaszállító sze-
relvényeket rend-
kívül felgyorsított 

eljárási rendben fogadják, a külön-
böző eljárások nem vesznek igénybe 
1-1,5 óránál többet.

Rétvári Bence elmondta, az át-
rakóhelyeken folyamatos munka-
rendben dolgoznak. A MÁV nyolc 
vágányt megerősített és állított újra 
szolgálatba. Az elmúlt négy hónap-
ban öt és félszeresére növekedett az 

átrakó-kapacitás a Záhony-Portnál 
és a környező átrakodó-állomáso-
kon. A meglévő átrakodóeszközök 
mellé mobil átrakodókat is szolgá-
latba állítottak. Az állami mellett 
magán átrakodó-kapacitások is mű-
ködnek.

Kifejtette, Magyarország ezzel is 
hozzájárul ahhoz, hogy az Ukrajná-
ban rekedt gabona minél nagyobb 
mennyiségben jusson el szárazföl-
dön Európába, a kikötőkbe, a célál-
lomásokra. Magyarország mindent 
megtesz azért, hogy az ukrán szál-
lítmányok a világ minden részére el-
jussanak, ezzel enyhítsék azt az élel-
miszerválságot a világban, amelyet 
az ukrán-orosz háború okoz. Ezzel 
is segítenek abban, hogy az Ukraj-
nában idén megtermelt gabona a 
raktárakba kerülhessen – sorolta az 
államtitkár.

Hudák Zsolt, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Rendőr-főka-
pitányság főkapitány-helyettese a 
sajtótájékoztatón kiemelte, a rendőr-
ség odafigyel a schengeni előírások 
betartására, a megnövekedett forga-
lom mellett is rendelkezésre áll a lét-
szám az okmányokat ellenőrzésére.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 
(középen) sajtótájékoztatót tart, mellette Dicső István, a Záhony-
Port vezérigazgató-helyettese és Hudák Zsolt, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-
helyettese (jobbra) az Eperjeske átrakó pályaudvaron 2022. 
július 22-én. Az Ukrajnából vasúton érkező gabonaszállítmányt 
normál nyomtávú szerelvényekre vagy tehergépkocsikra 
rakodják a gépesített átrakó állomáson (Fotó: MTI / Vajda János)
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Senki sem gondolhatja komolyan, 
hogy királyságot akarunk – mondja 
Tarnai Richárd főispán

– Hivatalosan is főispán lett. 
Milyen érzés?

– Sokkal jobban tetszik, mint 
például az elvtárs. Ne feledjük, 
Szent Istvántól a második világ-
háború utáni évekig főispán volt a 
megnevezése annak a hivatalnak, 
amit viselek – aztán elvtársra vál-
toztatták, azzal párhuzamosan, 
hogy a kommunisták szétverték 
a magyar közigazgatás rendsze-
rét. Most visszatérünk a történel-
mi hagyományokhoz, az eredeti 
megnevezéshez. Megjegyzem, 12 
éve, amióta betöltöm ezt a tiszt-
séget, rengetegen kérdezték meg, 
mit csinál egy kormánybiztos. Ki 
kellett javítani a szóhasználatot, 
mert kormánymegbízottak vol-
tunk, de a lényeg ugyanaz, senki 
nem tudta, a megnevezés mögött 
mi a tartalom. 

– Történik most változás eb-

ben a bizonyos tartalomban?
– Nem történik. A feladatunk 

eddig is és továbbra is az állami 
szolgáltatások minél magasabb 
szintű megszervezése az adott 
közigazgatási egységben. Mindez 
összhangban áll az Alaptörvény-

nyel is, amely kimondja, hogy ha-
zánk a náci megszállástól 1990-ig 
megszállt ország volt, ez idő alatt 
pedig minden történelmi kontinu-
itást igyekeztek megtörni. Most 
pedig, szuverén országként visz-
szatérünk a hagyományainkhoz 
és jól működő közigazgatást épí-
tünk. 

– Januártól Pest megye he-
lyett Pest vármegye élén áll 
majd. Változik ezzel valami, 
például a címer?

– Nem, ahogy említettem, tar-
talmi változás nem következik be, 
az eredeti állapotot állítjuk hely-
re. A vármegye élén áll a főispán, 
akit a kiegyezés utáni időktől 
fogva mindig is a kormányzat 
nevezett ki. Most többen azzal 
érvelnek, hogy ezek furcsa csen-
gésű szavak, de ezt a csengést 
azok alakították ki, akik 1945 

után szétverték a közigazgatást, a 
magyar államot, tanácsrendszert 
vezettek be és erőszakosan átne-
veztek mindent.

Nem változnak sem a vármegye 
határai, sem címere, de nem vál-
tozok én sem: sem az öltözködé-

sem, sem a viselkedésem. De ha 
bárki úgy érzi, elszalad velem a 
ló, kérem, hogy figyelmeztessen! 

– Tud lovagolni? Egy főispán-
nak illik…!

– Nem tudok, de ma már más-
hol van a hangsúly. És bevallom, 
nem különösebben foglalkoztat 
azoknak az aggálya az átnevezé-
sek körül, akiknek korábban nem 
volt problémája a tanácselnökö-
zéssel és az elvtársozással... 

– Sokan kritizálják az Or-
szággyűlés döntését, a leggya-
koribb vád, hogy a döntés gumi-
csont, ami eltereli a figyelmet a 
mindennapi problémákról. Mi 
a valódi célja a változásoknak?

– Vissza a gyökerekhez, vissza 
az eredethez, vissza a természe-
tes dolgokhoz – ez a változtatás 
lényege. A problémákról aligha 
akarja vagy tudja a kormány el-
terelni a figyelmet, naponta a há-
borúval, a biztonsággal, az ener-
giaellátással, a rezsicsökkentés, 
a munkahelyek, a családtámoga-
tások, a nyugdíjak megvédésével 
foglalkozik. Emlékezzünk csak 
vissza, amikor 1990-ben megala-

kult az Antall-kormány, mekkora 
hisztéria volt abból, hogy a Szent 
Koronával ékesített magyar címer 
került vissza nemzeti jelképeink 
közé, noha józan ésszel mindenki 
azt mondta, hogy ez a normális. 
Emlékezzünk az akkori hangok-
ra, amelyek szerint ez felesleges 
volt, vagy azokra, amelyek egye-
nesen micisapkának gúnyolták 
nemzeti ereklyénket!

Gyakorlatilag ugyanaz játszó-
dott le, ami ma is. Akkor már nem 
volt ereje a kormányzatnak, hogy 
a közigazgatásban is visszaemelje 
helyükre a korábbi elnevezéseket, 
de jó, hogy a mai kormánynak van.

És még egy párhuzam: 1990-
ben is rögtön a királysággal 
riogattak, mint ma, de nem gon-
dolhatja senki komolyan, hogy 
erre vonatkozó valós szándék 
felmerült volna bárkiben. Ma-
gas színvonalon működő állam-
igazgatási rendszer épült ki az 
elmúlt bő évtizedben, ami méltó 
az országhoz, ebben a rendszer-
ben pedig most újra a klasszikus 
elnevezéseket használjuk, erről 
van szó.

Vissza a gyökerekhez, vissza az eredethez, vissza a természetes dolgokhoz – ez a változtatás lénye-
ge, ezért lesznek kormánymegbízottakból főispánok, megyékből vármegyék – mondta  a Mandiner-
nek adott interjújában Tarnai Richárd, a KDNP politikusa (képünkön). A főispánt nem érdeklik azok-
nak a kritikái, akik korábban hezitálás nélkül elfogadták a tanácsrendszerezést és az elvtársozást.

„Szent Istvántól a 
második világháború 
utáni évekig főispán 
volt a megnevezése 
annak a hivatalnak, amit 
viselek – aztán elvtársra 
változtatták
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Latorcai Csaba: A magyarság folyamatos 
szabadságküzdelme a mai napig a megmaradásról szól

A magyarság folyamatos szabad-
ságküzdelme és harca a szuvereni-
tásért a mai napig a megmaradás-
ról, a szülőföldön maradásról, a 
kereszténységben maradásról szól 
– jelentette ki Latorcai Csaba te-
rületfejlesztési parlamenti állam-
titkár, miniszterhelyettes, a KDNP 
politikusa július 23-án Szegeden, 
a XVII. Nándorfehérvári Emlék-
napok megnyitóján.

Latorcai Csaba hangsúlyozta, 
most is ugyanaz a kérdés, mint 
egykor Nándorfehérvárnál: meg-
tartjuk-e Magyarországot magyar-
nak, Európát kereszténynek.

Az államtitkár felidézte. a magyar 
csapatok a rendezvény helyszínéről, 
a szeged-alsóvárosi templom mellől 
indultak az ostrom előtt álló nándor-
fehérvári erődítmény megerősítésé-
re. A védők tízszeres túlerővel és a 
világ akkori legerősebb tüzérségé-
vel néztek farkasszemet.

Az 1456. július 22-én kivívott 
győzelmet egész Európa kitörő 
lelkesedéssel fogadta, a pápa az 
örömhír érkezésének napját főün-
neppé nyilvánította, a déli harang-
szóhoz pedig imádságot is rendelt 
– mondta a kereszténydemokrata 
politikus.

Hozzátette: a bátor magyar 
helytállás egészen 1521-ig elvette 
a kedvét az oszmán birodalomnak 
attól, hogy Magyarország és Euró-
pa ellen hadjáratot indítson. A 16-
17. században Európa, azon belül 
is régiónkban a Habsburg-biroda-
lom rá volt utalva Magyarország-
ra, amely a hatalma tetőpontjára 
érő oszmán birodalommal szem-
ben a kontinens védelmét biztosí-
totta.

Latorcai Csaba úgy fogalma-
zott, már akkor is több segítséget 
kaptunk szóban, tettekben vi-
szont annál kevesebbet. Ma sincs 

ez másképp – jegyezte meg. A 
különbség csak annyi – folytatta 
–, hogy ma Európa saját magát 
és önként akarja felszámolni va-
lami „jóemberkedő”, hamis be-
fogadás kultúrájának jegyében. 
Aki ennek az „öngyilkos terv-
nek” ellent mer mondani – ahogy 
ezt évek óta tesszük mi, magya-
rok is –, azokra mindenféle jelzőt 
rásütnek a magukat progresszív 
demokratának nevezők – közölte 
az államtitkár.

Kiemelte, a helyzet egyre rom-
lik, a számot azt mutatják, hogy 
az idei év első felében 92 száza-
lékkal nőtt a magyar határt meg-
sértők, és csaknem kétszeresére 
emelkedett az elfogott ember-
csempészek száma.

Latorcai Csaba hangsúlyozta: 
figyelnünk kell keletre is, mert Eu-
rópát 30 éve nem rázta meg olyan 
méretű fegyveres konfliktus, mint 

amilyen most zajlik Ukrajnában. 
A nyomában gyász, biztonságot 
kereső menekültek, továbbá egész 
Európára kiterjedő gazdasági és 
energiakrízis várható.

A magyar kormány célja a béke, 
a háborúnak minél előbb véget kell 
vetni, béketárgyalásra és megálla-
podásra van szükség. A háborúból 
pedig ki kell maradnunk – szögez-
te le az államtitkár.

Hozzátette: Magyarország ezért 
soha semmilyen fegyvert nem 
szállít és nem enged át a területén. 
Ugyanakkor befogadjuk és ellát-
juk a valódi háború elől menekü-
lőket, mert ez keresztényi köteles-
ségünk.

A határokat védő rendőröknek 
és katonáknak köszönhető, hogy 
Magyarország Európa egyik 
legbiztonságosabb országa lett. 
A következő évtizedben ez lesz 
az egyik legfontosabb erény, 
a biztonság a mi „kemény va-
lutánk” – fogalmazott Latorcai 
Csaba.

A rendezvényen – annak támo-
gatójaként – részt vett Mihálffy 
Béla, Szeged KDNP-s ország- 
gyűlési képviselője, Polner Eörs, 
a Csongrád-Csanád Megyei Köz-
gyűlés kereszténydemokrata al-
elnöke és Haág Zalán, a KDNP 
szegedi elnöke, közgyűlési frakció- 
vezető is.

Milyen támogatást kap 
Veszprém az Európa 
Kulturális Fővárosa 
projekthez?
A Fidesz képviselője kérdezte a közelmúltban Latorcai 
Csaba KDNP-s miniszterhelyettest a parlamentben.

Ovádi Péter (Fidesz) felidézte: 2016-ban született 
döntés arról, hogy Veszprém indul az Európa Kultu-
rális Fővárosa címért, és azt végül sikeresen elnyerte. 
Rámutatott: nem valósulhatna meg ez a kulturális 
projekt a kormány támogatása nélkül. Arra volt kí-
váncsi, idén és jövőre pontosan mekkora kormányzati 
támogatást kap a program.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség államtitkára, 
területfejlesztési miniszterhelyettes közölte: a prog-
ram az unió legfontosabb kulturális kezdeményezése, 
aminek megvalósítása és sikere nemzeti érdek.  

Ismertette: idén programfejlesztésre 8,7 milliárd, 
infrastrukturális fejlesztésekre közel 23 milliárd fo-
rint jut, jövőre előbbire 14 milliárd, utóbbira 9,7 mil-
liárd forintot különítenek el. Biztosak abban, hogy 
a fejlesztések eredményei hosszú távon határozzák 
meg Veszprém és térsége vonzerejét – mondta.

Molotov-koktélos támadás  
a szegedi Fidesz-iroda ellen –  
a KDNP közleménye
Betört egy férfi július 28-án Szegeden a  
Fidesz-székház épületébe, és ott eldobott 
egy Molotov-koktélt. Az épület lángba 
borulását az időben helyszínre érkező 
rendőrök akadályozták meg. Az elköve-
tőt, egy 28 éves férfit a járőrök elfogták 
és előállították. A Fidesz-székház előtt 
a megelőző hetekben a baloldali pártok 
többször tartottak tüntetést, és hagytak a 
helyszínen „üzenetet” a kormánynak és a 
nagyobbik kormánypártnak. A KDNP sze-
gedi szervezete a bűncselekmény napján 
közleményben reagált a történtekre, mely 
az alábbiakban olvasható.

Megdöbbentő, ami ma hajnalban a szegedi 
Fidesz-irodában történt. A baloldal propa-
gandája célba ért. A gyűlölködés palack-
ból kiszabadult szelleme akár emberéle-

tet is követelhetett volna – a pártszékház 
épületében emberek dolgoznak, családok, 
gyerekek laknak.

Kérjük a baloldal vezetőit, legalább ez al-
kalommal intsék önmérsékletre propagan-
dagépezetüket. Ez már nem játék. A politikai 
ellenfeleket érvekkel, vitával, programmal 
kell legyőzni demokratikus választáson – és 
nem fizikailag megsemmisíteni. Sajnálom, 
hogy a 21. században Magyarországon ezt 
még szükséges kimondani.

Szolidaritásunkat fejezzük ki a szegedi 
Fidesz munkatársai és a környékben élők 
felé, köszönetünket a rendőrségnek, és 
józanságra intünk minden politikai erőt a 
következő napokban városunkban.

 Haág Zalán
a KDNP szegedi elnöke, 
közgyűlési frakcióvezető
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Folyamatosan figyeljük a köz-
életi eseményeket, ezeket tagy-
gyűléseinken és az online térben 
is megvitatjuk, képviselvén a 
kereszténydemokrata eszmei-
séget – fogalmazott a szolno-
ki KDNP-elnök, Rehó János 
a Gondola.hu portálnak adott 
interjújában. Az alábbiakban ez 
olvasható.

– Elnök úr, a KDNP mit 
tud tenni azért, hogy Szolno-
kon futballóvoda jöjjön létre, 
amelyben a fiúk már 4 évesen 
barátkoznak a labdával és a 
megmérkőzéssel, a lányok pe-
dig a kézilabdához szereznek 
ügyességet?

– A kormány támogatja a ma-
gyarországi sportéletet és ebbe 
beletartozik az utánpótlás-ne-
velés kérdése is. Szolnokon is 
van futballoktatás, és ezen be-
lül kiemelten foglalkoznak az 
óvodásokkal is. Jelenleg is több 
százzal. Érdemes átgondolni, és 
megbeszélni, hogy szükséges-e 
futballóvodát alapítani?! Ter-
mészetesen a Szolnoki MÁV 
Utánpótlás FC a régiónkban a 
legnagyobb és nagyon sok te-
hetség kerül(t) ki.

Éppen a minap jelent meg 
erről egy cikk is a helyi sajtó-
ban. Személyes örömem, hogy 
ezeknek a tehetségeknek hosszú 
időn keresztül én is voltam neve-
lő-edzőjük.

– A Tisza-parti város 
bensőséges helye a Jézus 
Szíve Plébánia, a Szent Jó-
zsef-templom. És még szá-
mos keresztény épített ér-
ték, és az ezekhez tartozó 
emberi közösségek. Mind-
ezekkel együtt Önök hogyan 
tevékenykednek azért, hogy 
fiataljaink közel kerüljenek a 
kereszténydemokrata érték-
rendhez?

– A keresztényde-
mokrata értékren-
det folyamatosan 
képviseljük mind 
a hívő életünkben, 
a rendszeres ima-
élettel, templomba 
járással, búcsúkon 
való részvételekkel, 
gyülekezeti-feleke-
zeti életünkben, s 
nem titkoljuk soha 

KDNP-s kötődésünket. Folya-
matosan figyeljük a közéleti 
eseményeket, ezeket taggyű-
léseinken és az online térben 
is megvitatjuk, képviselvén a 
kereszténydemokrata eszmei-
séget. Protestáns Műhely létre-
hozását, protestáns testvéreink 
aktívabb bevonását is tervez-
zük, előadások es műhelymun-
ka megszervezésével. Fiatalok-
nak nyári tábort kívánunk majd 
szervezni, és van elképzelé-
sünk egy régi hagyomány új-
raélesztésére, a régi Ady End-
re (Xavéri Szent Ferenc) úton 
található kápolnához búcsút és 
felvonulást szervezni. Igyek-
szünk azon dolgozni, hogy mi-
nél több fiatalt bevonjunk kö-
zösségünkbe, megismertessük 
velük a kereszténydemokrata 
gondolkodásmód alapjait, kö-
zös beszélgetésekkel, összejö-
vetelekkel és jelenléttel igyek-
szünk ezt megtenni. Ez most 
különösen fontos, mert ezek-
ben a nehéz időkben az egyház 
szabadságát olyan támadások 
érik, amilyeneket utoljára a 
náci és a kommunista korszak-
ban láthattunk.

– „Nem a munka, hanem a 
jól elrendelt munka, szóval az 
ész a nemzeti gazdaság talpkö-
ve" – írta Széchenyi István a 
Hitelben. Szolnok hogyan tart-
ja elevenen a katolikus lángel-
me emlékezetét?

– Bizonyára érdemes azon 
dolgozni, hogy gróf Széchenyi 
István emléke még jobban ott 
éljen a szolnoki emberek tudatá-
ban, nagy szerencse, hogy Szol-
nokon a legnagyobb lakótelepet, 
szinte önálló városrészünket a 
legnagyobb magyarról nevez-
ték el, van Szolnokon Széchenyi 
István Gimnázium, általános is-
kola, de még egy gyógyszertár 

és parkerdő is. A névadó gróf 
tiszteletére 1991-ben állítottak 
szobrot a gimnázium aulájában 
a Széchényi Emlékév alkalmá-
ból. A gimnázium névadójának 
bronz mellszobra Györfi Sándor 
karcagi szobrászművész alkotá-
sa (1991).

A gimnázium tanulói és taná-
rai minden év szeptember 21-én 
emlékeznek meg névadójukról, 
gróf Széchenyi István születé-
sének évfordulóján. Ilyenkor 
nemcsak koszorút helyeznek 
el a talapzaton, hanem színpa-
di jeleneteket, ún. „stációkat” 
jelenítenek meg a legnagyobb 
magyar életéből.

Tiszteljük „szentjeinket" és 
mindig megemlékezést tartunk. 
Hadd emeljem ki az egyetlen 
ismert magyar stigmatizáltat, a 
szolnoki Galgóczy Erzsébetet 
(1905-62), akit csodatévő ereje 
messze földön ismertté tett, mel-
lette március 24-én felavattuk 
Pogány Gábor Benő szobrász-
művész Himfy Ferenc egykori 
plébánost ábrázoló alkotását a 
szolnoki Eötvös téren (a Szent 
József templom mellett).

A szobrot Máthé György 
szolnoki esperes-plébános ál-
dotta meg. És nem utolsósor-
ban Boldog Sándor István vér-
tanú, szalézi szerzetes szobrát 
avattuk fel 2014. szeptember 
1-jén Szolnokon, a Szenthá-
romság téren, a városnapi 
rendezvénysorozat és a szüle-
tésének századik évfordulóját 
ünneplő emlékév részeként.

Szolnokon, ahol nagyon 
sokat dolgozott a szocialista 
rendszer, hogy mindent kiirt-
son, ami a valláshoz köthető, 
nem egyszerű dolog ez ma-
napság. Ezért is külön öröm, 
hogy van katolikus óvodánk 
(görög katolikus is), általános 
iskolánk (görög katolikus is), 
továbbá híres gimnáziumunk. 
Szolnok városa adós a keresz-
ténységnek. Folyamatosan 
tesszük, amit tennünk kell. 
Személyes mottóm Márton 
Áron püspöktől származik: 
„Erőnk a lelkesedés, és ez 
mindenható!”.

Keresztény stációk 
Szolnok fejlődésében

Bagdy Gábor: 
Karácsony 
Gergely elkölti 
a főváros 
megtakarítását
Bagdy Gáborral, a Ke-
reszténydemokrata 
Néppárt fővárosi szerve-
zetének elnökével beszél-
getett a Vasárnap.hu a 
főváros jelenéről és arról, 
hogy kezd visszatérni a 
Demszky-korszak.

„2002 óta, húsz éve vagyok önkor-
mányzati képviselő a fővárosban. Meg-
éltem két ciklus Demszky Gábor-féle 
városvezetést, utána pedig kilenc évig 
lehettem Tarlós István mellett főpol-
gármester-helyettes. Ez azt jelenti, 
hogy eléggé látom a főváros életét és 
az ott zajló tendenciákat” – mondja  
Bagdy Gábor, a Fővárosi Közgyűlés 
KDNP-s képviselője a Vasárnap.hu-nak 
adott videós interjújában. Majd így foly-
tatja: „Azt láthatjuk, hogy kezd vissza-
térni a Demszky-korszak. Számos példát 
tudnék erre felhozni. Amikor 2010-ben 
átvettük a város irányítását Tarlós Ist-
ván főpolgármesterségével, 180 milli-
árd forintos hiánya volt a fővárosnak, 
ennyi adóssága volt. A BKV-nak ezen 
kívül volt még 70 milliárd forint műkö-
dési hiánya is. Ezeket összeadva látjuk, 
hogy hatalmas és nagyon súlyos örök-
séget kellett átvennünk. Ezt kilenc év 
alatt úgy fordítottuk át, hogy nem 180 
milliárd forintos adóssága lett a fővá-
rosnak, hanem otthagytunk a számlá-
ján 200 milliárd forintot. Ezt a 200 mil-
liárd forintot éli most föl a Karácsony 
Gergely-féle városvezetés” – mutatott 
rá Bagdy Gábor.

A teljes beszélgetés  
megtekinthető a vasarnap.hu  

és a kdnp.hu oldalon is.
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Heves vármegyében a 
teremtésvédelem is feladat

Heves vármegye kiemelkedő 
természeti erőforrásokkal, érté-
kekkel rendelkezik és kulturális 
értékei, az épített környezetének 
egyedülálló elemei jelentős von-
zerővel bírnak. A fenntartható-
ság, a természet- és környezetvé-
delem ügyéről is beszélt Smidné 
Vereb Julianna, a KDNP Heves 
megyei elnöke a Gondolának 
adott interjújában.

– Elnök asszony, Heves vár-
megye újraiparosítását hogyan 
segítheti elő az egri egyetem, a 
gyöngyösi campus és a többi is-
kolai agytröszt?

– A vármegye három leg-
nagyobb városának gazdasági 
súlya meghatározó. Piacképes 
munkaerőre óriási szükség van. 
A képző intézményeknek elen-
gedhetetlen szerepe van abban, 
hogy a munkaerőpiac elvárásai 
és a szakemberek kompetenciái 
illeszkedjenek. Nagyon jó pél-
da erre a hatvani felsőoktatási 
képzési központ is, amely több 
egyetemmel, valamint a Bosch-
sal együttműködve olyan képzé-
seket kínál, amelyek használható 
tudást adnak. Ha fogalmazhatok 
így, a valós igények szerint kép-
zik a szakembereket, akik rögtön 
be tudnak kapcsolódni a cégnél 
elvárt munkafolyamatokba.

– A vármegyén átszalad a Mát-
ra és a Bükk: ez hogyan könnyíti 
meg Önöknek a teremtésvéde-
lemben kínálkozó alkotást?

– A vármegye kiemelkedő 
természeti erőforrásokkal, érté-
kekkel rendelkezik és kulturális 
értékei, az épített környezetének 
egyedülálló elemei jelentős von-
zerővel bírnak. A fenntartható-
ság, a természet- és környezet-

védelem több 
célnál és java-
solt intézkedés-
nél megjelenik 
a Natura2000 
területek, va-
lamint a ter-
mészetvédelmi 
területek védel-
mére. Nálunk 
alapérték a kör-
nyezetünkért és 
a fenntartható 
jövőért érzett 
felelősségválla-
lás. Hatvanban 
egy természet-
védelmi közös-

ség is alakult az elmúlt években, 
amely nagyon aktív, és rendsze-
resen együttműködünk velük a 
környezettudatosság jegyében. 
A Pro Natura Mozgalommal 
szemétszedő akciókkal, faülte-
tésekkel igyekszünk jó példát 
mutatni, élen járni a szemlélet-
formálásban és a környezetvé-
delemben. Nem véletlenül mond-
juk, hogy mi, hatvaniak, óvjuk a 
természetet.

– Balassi Bálint négy évig volt 
Egerben hadnagy, Hatvanban 
hajtotta végre katonai pályájá-
nak egyik legsikeresebb akció-
ját – vásárütést –, a több mint 
húsz istenes verset író, a megyé-
hez ekként kötődő poéta élet-
műve hogyan bátorítja Önöket 
abban, hogy fiatalokat vonzza-
nak a kereszténydemokrata ér-
tékrendhez?

– Hős elődeink életútjából 
mindig erőt tudunk meríteni és 
érdemes is. Bár most nem kell 
hazánkban idegen kéz alól fel-
szabadítanunk egyetlen várost 
sem, de a helyi kötődés megte-
remtése és erősítése csak vilá-
gos értékrend szerint valósulhat 
meg. Ilyen sorvezető a keresz-
ténydemokrata értékrend is. Ba-
lassi bátorságát is a hitből merí-
tette, mi is ezt tesszük, s közben 
nyitottak vagyunk és üdvöz-
lünk minden olyan közösséget, 
amelyek célt adnak és tesznek 
hazánkért, közvetlen környe-
zetünkért. Több olyan akciót is 
szervezünk, amelyhez fiatalok is 
örömmel csatlakoznak. Jó ügye-
ket karolunk fel, és teszünk kö-
zösségünkért, hiszem, hogy ez a 
kereszténydemokrata értékrend 
fontos része.

Egy folyóban evezünk 
– sikeres volt „A Nagy 
Ipoly-takarítás”
A tavaly látványos eredménnyel zárult sze-
métszedési megmozdulás után idén újra 
megrendezték A Nagy Ipoly-takarítást, ame-
lyen az önkéntesek mellett a környezetvé-
delem ügyében elkötelezett politikusok is 
részt vettek, köztük Juhász Hajnalka, a KDNP 
országgyűlési képviselője és Pánczél Károly, 
a térség fideszes képviselője. Az Ipoly napjá-
ra időzített akcióban egyszerre volt nehéz és 
könnyű dolga a szemétszedő önkénteseknek, 
hiszen az extrém alacsony vízállás miatt alig 
tudtak kenuval haladni a vízen.

A vízen kenuval, a parton gyalog 
vonulva rakták nagy zacskókba a 
hulladékokat. Az egész évre jel-
lemző szárazság újdonsággal lepte 
meg az akció önkénteseit. A már 
rekordalacsony vízállással csordo-
gáló Ipoly medrének olyan területei 
bukkantak elő, amit tavaly még nem 
láthattak. A 170 kilométeres szaka-
szon közel 50 önkormányzat, vala-
mint több száz önkéntes tisztította 
meg vízen és vízparton a folyót.

A parton sörösdobozok, papu-
csok, a vízben gumiabroncs, tévé, 
benzinkanna bukkant elő. Felszín-
re került a meder aljáról tévé, jég-
kásakészítő-gép, hűtőszekrény-da-
rabok és a mindenhol szokásos 
háztartási szemét is. A résztvevők 
szerint meghökkentő felfedezés 
volt, hogy a parton eldobált élelmi-
szert is zsákolniuk kellett. 

A Nagy Ipoly-takarítás idei mér-
lege a tavalyihoz képest könnyebb: 
idén Balassagyarmat és Őrhalom 
között 20 köbmétert, a folyó teljes 
hosszán mindösszesen 60 köbmé-
ter szemetet gyűjtöttek. A tavalyi, 
első akcióban az évtizedek alatt 

eldobált szemetet szedték ki a fo-
lyóból, remélhetőleg az évről évre 
megismételt szemétgyűjtés során 
könnyebb dolguk lesz az önkénte-
seknek. 

„Az Ipoly egyszerre választ 
szét és köt össze emberi sorsokat. 
Szimbóluma annak, hogy amit 
egymásért, a környezetünkért te-
szünk, azt magunkért is tesszük. 
Háláljuk meg a természetnek, amit 
ad nekünk és vigyázzunk rá! Az 
Ipoly ezer esztendőn át összekötöt-
te az itt élő népeket, majd jött száz 
esztendő, amikor a határszakaszon 
elválasztott bennünket. Szerencsé-
re ma már újra összeköti a felvidéki 
és magyar települések lakóit, akik 
az elmúlt napokban közös erővel 
szedték össze a szemetet a folyó-
ban és annak partján” – fogalma-
zott Pánczél Károly.

Környezetünk védelme, folyó-
ink, vizeink tisztaságának meg-
védése olyan közös ügy, amelyért 
mindannyiunknak tenni kell. Jó 
példa erre az összefogással meg-
valósult határmenti folyó megtisz-
títása.
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A tettek beszéljenek, ne a szavak

Hallgattam Miniszterelnök úr 
tusványosi beszédét, mely zsi-
dó vallású magyar emberként 
megérintett, és teljes egyetér-
tésemet élvezte. Ugyanakkor a 
politikailag másként gondolko-
dók – legyen az akár zsidó, akár 
keresztény – szavakat lovagolnak 
meg. Nem veszik figyelembe azt 
a tényt, hogy Magyarországon 
mind a zsidó, mind a keresztény 
vallású magyarok – megnevezés-
től, szavaktól, besorolási kategó-
riáktól függetlenül – a kormány 
jogszabályi és következetes vég-
rehajtási politikája révén szaba-
don és békében élhetnek. Mert a 
tettek beszélnek, és nem a szavak.

A holokauszt úgy kezdődött, 
hogy nincsenek koncentrációs tá-
borok, a zsidók fizetésért és szál-
lásért csak munkára mennek. De 
a fajelmélet törvényei szerint gáz-
kamrára ítéltettek. Mert a tettek 
beszéltek, és nem a szavak. Lehet, 
hogy a magyar szótárban lévő 
szavak némelyike feltűnt a hábo-
rú alatt, de a mögöttes tartalom 
nem ugyanaz: nincs üldöztetés, 
nem kell zsidó ünnepeken állig 
felfegyverkezett tankokkal véde-
ni a zsinagógákat, szabadon gya-
korolhatjuk a vallásunkat, mert a 
tettek beszélnek, nem a szavak.

Európában mindegy, hogy mi-
lyen megközelítéssel és milyen 
fogalomrendszerrel fejezzük ki, 
többségbe kezd kerülni egy, az 
európai kultúrától, a zsidó kul-
túrától ellentétes kultúra, és kö-

vetkezményeként vannak olyan 
nyugat-európai városok, ahová 
zsidó vagy keresztény jelképek-
kel bemenni több, mint életve-
szélyes. Nálunk a kormányzati 
migrációs politika eredménye-
képpen magyarok vannak csak. 
Legyenek azok zsidó vagy ke-
resztény vallású, nemzetüket 

szerető magyarok. Akik egy-
mást az azonos nyelv és azonos 
haza szeretete kapcsán elfogad-
ják. Mert nálunk a tettek beszél-
nek, nem a szavak.

Politikailag másként gondolko-

dó honfitársaimnak az javaslom, 
aggódjanak nemzetünk jövőjéért 
ugyanúgy, ahogy magyarként én 
aggódom. Támogassák a nemzet 
törekvéseit, az uniós politikában 
tegyenek meg mindent, hogy az 
ország uniós forrásokkal fejlőd-
jön, az ő megítélésüket a tettek 
vezessék, és ne a szavak. 

A nemzet a választásokon meg-
ítélte, és elsöprő többséggel nyer-
tek a polgári erők. Mert a tettek 
beszéltek, és nem a szavak.

A nemzetet nem szabad és nem 
kell leváltani. A nemzetet szeret-
ni kell, aggódva, félve, segítve, de 
szeretni. Beszéljenek a tettek, és 
ne a szavak.

Javaslom, néha vegyék elő 
Radnóti Miklós: Nem tudha-
tom… című versét, Szép Ernőnek 
az imádságát, és olvassák. Nem 
azért, mert ez a két géniusz zsidó 
volt, hanem azért, mert ez a két 
vers nem a haza szeretetéről szól. 
Ez a két vers maga a nagybetűs 
HAZASZERETET.

Zsidó vallású magyar ember-
ként aggódva figyelem, hogy az 
európai uniós demokráciákban 
megszűnt a húsvét és a karácsony, 
mert nem bántjuk a lassan több-
ségbe kerülő muszlim emberek 
érzelmeit – locsoló ünnep és fák 
ünnepe lett helyette. Ez engem a 
kommunista diktatúrákra emlé-
keztet. 

Zsidó emberként büszkén elfo-
gadom, hogy a húsvét az húsvét, 
a karácsony az karácsony, és bát-
ran kérem keresztény barátaimat, 
hogy éljék át ennek az ünnepnek 
a keresztény vallási tartalmát. 
Ahogy őáltaluk elfogadva, bé-
kében és tettekben élhetem meg 
hanukát, purimot és a többi zsidó 
ünnepet. Mert a nemzet jóvoltá-
ból nálunk a tettek beszélnek, és 
nem a szavak.

És aggódom a békéért Európá-
ban, de egyetértek: a magyarok 
békéje a fontos, és ezért mindent 
meg kell tennünk, hogy magyar 
testvéreink, akár határon túl re-
kedve, ne haljanak meg egy igaz-
talan ügyért, ahogy több mint 
80 magyar testvérünk halt meg 
eddig a háborúban. Védjük meg 
őket is. Álljunk ki értük. Mert a 
tettek beszélnek, nem a szavak.

Az üzenetem a gondolataim 
végén egy picit átalakítva hadd 
legyen végszóként egy ismert 
magyar vers, ami üzenet a kriti-
zálóknak: 

Adj emberséget az embernek, 
magyarságot a magyarnak, hogy 
ne legyünk idegen gyarmat!

 Weisz Péter 
A szerző a Barankovics  

István Izraelita  
Műhely elnöke

„Zsidó vallású magyar 
emberként aggódva figyelem, 
hogy az európai uniós 
demokráciákban megszűnt 
a húsvét és a karácsony, 
mert nem bántjuk a lassan 
többségbe kerülő muszlim 
emberek érzelmeit
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Daniel Gheorghe, aki a Nemzeti 
Liberális Párt (EPP) parlamenti 
képviselője, már 2020-ben úgy 
vélte, hogy ki kell oktatnia Orbán 
Viktor magyar miniszterelnököt. 
Szerinte le kellene cserélnie az 
irodájában található régi térképe-
ket, és el kellene fogadnia: idejét-
múlt, igazságtalan és nevetséges 
minden olyan próbálkozás, amely 
a Trianon előtti állapotok helyre-
állítására irányul.

Román félelmek 
Ha belegondolunk, hogy mi kész-
tethet egy bukaresti képviselőt 
erre, a szereplési viszketegségen 
kívül csak az merül fel, hogy az 
illető attól fél, száz évvel Tria-
non után még mindig fordulhat 
a kocka. Nem ismeri vagy nem 
értette meg, amit Lucian Boia 
bátran kimondott: a románoknak 
tudomásul kell venniük, hogy 
nincs történelmi joguk Erdélyre, 
a magyaroknak pedig azt, hogy 
az elszakított területeken román 

többség volt. Történelem és de-
mográfia csatájában a demográfia 
mondja ki a végső szót, s bár a 
románok milliószám távoztak 
nyugatra, nem lehetséges olyan 
határmódosítás, ami csökkentené 
a kisebbségre kényszerült embe-
rek számát. Józan ésszel ezt be 
lehet látni. Fáj vagy sem: a ténye-
ket mindig figyelembe kell venni. 
Ám a tényekhez tartozik az is, 
hogy milyen volt Magyarország 
határa az elmúlt évszázadokban. 
Az a román igyekezet, hogy a 

múltra vetítsék a jelent, és ezt 
még a ködösen látható régmúltba 
is belehazudják, árulkodó jelen-
ség. Gyökere az a félelem, ami-
re könnyen ki lehetne mondani, 
hogy a rabló rossz lelkiismerete. 
Gheorghe képviselő két évvel ez-
előtti szamárságát azért említem, 
mert idén ismét hallatott magáról. 
Figyelmeztető jelzéseket küldött 
Orbán Viktornak: miről beszél-
jen, illetve miről ne beszéljen 
Tusványoson.

Bagoly mondja a 
verébnek…
Mostani megszólalásáról az 
Adevarul alapján a Mandiner szá-
molt be. Hangulatkeltő módon azt 
állítja, hogy Budapest „megpró-
bál visszatáncolni az euroatlanti 
zónába a kudarcos Moszkva–Pe-
king-tengelyről”. Épp a mostani 
válság jelzi, hogy a globalizáció 
világában nagyon is fontos a ke-
reskedelmi kapcsolatok kiépíté-
se minden létező irányban. Ha 

Gheoghe képviselő úr környeze-
téből egy varázsütésre eltűnne 
minden Kínában gyártott termék, 
alighanem számítógép, mobiltele-
fon, sőt ing és gatya nélkül állna 
szégyenkezve. Nálunk sem más 
a helyzet, de mégis kivitelünk 
mintegy négyötöde az EU tagál-
lamaiba irányul, a behozatalban 
is meghaladja az uniós reláció a 
70 százalékot. Nincs még Moszk-
va–Peking-tengely, bár a szankci-
ós politika ebbe az irányba lökte 
Kínát és Oroszországot.

A képviselő úr figyelmezteti mi-
niszterelnökünket: „Tartózkodjon 
a nacionalista beszédtől, amellyel 
a múltban megfertőzte a magyar 
fiatalokat”. Romániának nincs oka 
a magyar nacionalizmust kriti-
zálni, mi nemzeti hevületből nem 
dúlunk fel sírokat, ha azokban 
nem magyarok nyugszanak, nem 
támadjuk meg bíróságon annak a 
településnek a címerét, amelyben 
a magyarságot nem látjuk eléggé 
erőteljesen jelképezve. A hazasze-
retet nem bűn, hanem természetes 
érzelem, mondhatni kötelesség, 
a mások elleni hangulatkeltéssel 
járó nacionalizmus terén viszont 
bagoly mondja a verébnek, hogy 
nagy a feje.

Európa közös 
érdekünk
Végül eljutottunk ahhoz a pont-
hoz, ami számomra, – aki szerint 
a Kárpát-medence népei csak 
együtt boldogulhatnak – igazán 
fontos Gheorghe nyilatkozatá-
ból. „A két nemzetnek szüksége 
van egymásra. Magyarországnak 
kell a román gáz az energetikai 
biztonságához és egy szövetsé-
ges Brüsszelben, Romániának 
kell Magyarország támogatása 
olyan ügyekben, mint a schengeni 
csatlakozás és az OECD-csatla-
kozás.” Fájlalom viszont, hogy 
a képviselő úr rövid távú érde-
keket sorol fel, értékek helyett. 
Az érdekek változnak, ráadásul 
az általa említett két-két kérdés 
nem közös, hanem egyéni érdek. 

Ludovic Orban, a képviselő úr 
párttársa és hajdani elnöke nem 
foglalkozott Orbán Viktor kitaní-
tásával, de elfogadta a tusványosi 
szabadegyetemre való meghívást 
és ott épp egy valódi közös érdek-
ről beszélt. Az Európai Egyesült 
Államok megteremtésére irányu-
ló törekvések ellen emelt szót: 
csak olyan Európa lehet egységes, 
amelyben minden tagország meg-
találja a számítását, és nem kény-
szerítenek rá – a vétójog eltörlése 
révén – olyan többségi akaratot, 
amely érdekeivel ellentétes. Íme 
egy szövetséges, akire a követke-
ző évek európai csatáiban nagy 
szükségünk van.

 Surján László

Kivonat:
Két év után ismét Tusványos. 
Középpontja természetesen Or-
bán Viktor szombati beszéde. 
A program többi része is akkora 
anyag, hogy nyomon követése 
reménytelen vállalkozás, még 
hőségriadó-mentes időkben is. 
Érdemes mégis gondolatforgácso-
kat felszedni. Tusványost ugyan-
is felfokozott érdeklődés kíséri 
román részről is, és a két ország 
kapcsolata szempontjából ennek 
jelentősége van. A rosszindula-
tú támadásokat észre se vegyük. 
A pozitív gondolatokat viszont 
terjeszteni kell. Ludovic Orban 
felszólalása az Európai Egyesült 
Államok ellen mindenképp ezek 
közé tartozik.

A szerző az Európai 
 Parlament volt alelnöke, a 
KDNP tiszteletbeli elnöke

„Az a román igyekezet, 
hogy a múltra 
vetítsék a jelent, és 
ezt még a ködösen 
látható régmúltba is 
belehazudják, árulkodó 
jelenség.

Tusványosi gondolatforgácsok
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Tusnádfürdő a világtérképen
Orbán Viktor kiemelten fontos kül-
politikai és kulturális üzeneteket tar-
talmazó tusnádfürdői beszéde idén 
is a nyár fő politikai attrakciója volt 
bel- és külföldön egyaránt. És ennek 
örülnünk kell, a kritikákkal együtt.

Harminc éve még zavaró volt lát-
ni, milyen aránytalan mennyiségben 
és rosszindulattal foglalkozik velünk 
szinte naponta a globális média. Az-
óta ezt már nem csak megszoktuk, 
hanem előnyt is kovácsoltunk belő-
le. A szuverenista magyar külpoli-
tika, amint az hosszútávon várható 
volt, a világ más részein élő szuve-
renista polgárok körében is felérté-
kelte és szimpatikussá tette ezt a kis 
országot. Magyarország ellenségei, 
s ez ma már tisztán látható, bakot 
lőttek: addig cikkeztek rólunk, amíg 
tényleg felfigyelt ránk a nemzetközi 
közvélemény, csak az általuk várttal 
épp ellenkező előjellel.

Tusnádfürdő minden évben a 
magyar imázspolitika pirosbetűs 
ünnepnapja. Ellenségeink persze 
mindent megtesznek, hogy befeke-
títsék azt – ám ami ilyenkor általá-
ban történik, az leginkább az aiki-
do-küzdelmek során tapasztalható 
szerepcserére emlékeztet. A Wiki-
pédia szócikke szerint „az aikido 
gyakorlati technikái (…) az ellenfél 
erejének érzékelésén és elvezetésén, 
valamint annak szétszórásán vagy 
az ellenfélre való visszafordításán 
alapulnak”. A liberális világlapok 
és az oda bekötött hazai hírmagya-
rázók szerint Orbán Viktor szavai 
Alaszkától Vlagyivosztokig felhá-
borodást és dühöt váltottak ki. Ha 
viszont megnézzük a közösségi 
médiafelületek főképp angol nyelvű 
hozzászólásait, nyugodtan hátradől-
hetünk: hazánk megítélése tovább-
ra is teljesen rendben, a különböző 
országok politikailag aktív polgárai 
többnyire követendő példaként te-
kintenek Magyarországra, sőt saját 
kormányaikkal összevetve sokan 
még irigyelnek is minket. Ellensé-
geinknek tehát ezúttal is köszönjük 
a hírverést! (Ami pedig Vlagyi-
vosztokot illeti, az orosz állami tévé 
egyik legnézettebb hírműsorában a 
legnagyobb elismeréssel beszéltek a 
tusnádfürdői előadásról.)

A hazai ellenzék – szokása sze-
rint – gyengén, felkészületlenül, 
alacsony intellektuális színvonalon 
reagált a szabadegyetemen elhang-
zottakra. Idén Tamás Gáspár Mik-
lós próbálta egy nagyobb lélegzetű 
írással feledtetni az ellenzéki köz-

helygyűjtemény szégyenét (Náci 
beszéd vagy náci rendszer? Trans-
telex, 2022. július 28.). Amennyire 
könnyű dolga volt azonban neki 
– hiszen kedvenc témájáról volt szó 
(rasszizmus, fajok, fasizmus, náciz-
mus, whatever) –, annál nehezebb 
helyzetbe hozta azokat, akik reagál-
ni szerettek volna az esszére, hiszen 
az abban szereplő, a témához csak 
szőrmentén kapcsolódó provokatív 
állítások – például a hazai cigányok 
faji alapú elnyomásáról – csak elte-
relik az olvasó figyelmét a szerző fő 
üzenetéről.

A fő üzenet pedig így hangzik: 
„…ha minden ember szellemi és 
erkölcsi értelemben egyenlő (mind-
annyian Istent tükrözik vissza), ak-
kor a fajkeveredés ellenzése abszur-
dum. És viszont. Aki a fajok közötti 

különbséget olyan radikálisnak tart-
ja, hogy állami erővel védené meg a 
honi lakosságot a fajkeveredéstől, az 
nem keresztyén.”

A probléma ezzel csupán annyi, 
hogy a fajkeveredés ellenzéséből 
logikailag nem vezethető le a fajok 
közötti különbségtétel, vagyis a 
rasszizmus. A tusnádfürdői beszéd 
esetében egyszerű területvédelem-
ről és reálpolitikáról van csupán szó, 
valamint arról a jogról, hogy minden 
ingatlantulajdonos szabadon eldönt-
heti, kíván-e osztozni a lakásán, s 
ha igen, akkor kivel. Ebből, ismé-
teljük meg, semmilyen módon nem 
következik a rassz- vagy etnikum-
közi hierarchia feltételezése. Ami 
pedig a reálpolitikai vetületet illeti: 
a rasszok összekutyulásának terve, 
ez a felfoghatatlan pénzösszegek-
kel és propagandával támogatott, 
történelmi léptékű gigaprojekt egy-

szerűen működésképtelen: az erő-
szakos bűnözés növekedéséhez, a 
bevándorlók identitásproblémáihoz, 
valamint (mesterségesen generált) 
utcai konfliktushullámokhoz, hosz-
szú távon az őshonos és bevándorló 
csoportok közötti permanens do-
minanciaharchoz vezet. Ennek az 
őrületnek az ellenzése egyszerűen 
gyakorlati kérdés, úgy is mondhat-
nánk, az állampolgárok biztonság-
hoz és nyugodt élethez való jogának 
a védelme.

Valójában éppen a fajkeveredési 
törekvések erőltetése az, ami ember-
telennek, s ebből adódóan keresz-
tényietlennek mondható, egyrészt 
mert az a társadalom számára csak 
vért, könnyet és verítéket eredmé-
nyez, másrészt mert elszipkázza a 
kibocsátó társadalom legmobili-

sabb, legtehetségesebb tagjait, to-
vább fokozva ezzel a globális egyen-
lőtlenséget, amelynek felszámolása, 
illetve csökkentése elvileg épp a 
nemzetközi baloldal szívügye lenne.

Fajgyűlölőnek valójában éppen az 
tekinthető, aki összekeverné, vagyis 
megszüntetné a fajokat, a hozzájuk 
kapcsolható civilizációs és kulturá-
lis értékekkel együtt. Aki viszont 
azt üzeni: maradjatok azok, akik 
vagytok, illetve maradjatok azon a 
földön, amely a tiétek, az épphogy 
tiszteli a különféle rasszokat és a 
globális sokszínűséget. (Merthogy, 
tegyük hozzá, a faji sokszínűség 
csak globálisan értelmezhető. Ami-
kor társadalmanként – vagyis az 
őshonos kultúrák felszámolásának 
árán – jelenik meg a faji diverzitás, 
azt katyvasznak, masszának hív-
juk.) És egy halk közbevetés: az 
értelmes vita jegyében lassan ideje 

lenni felszólítani a hazai és nemzet-
közi baloldalt, hogy miután mi már 
felfedtük a kártyáinkat, tegyék ezt 
meg ők is, s azon túl, hogy elítélik 
a rasszizmust, adjanak végre világos 
választ arra, hogy miért, mi célból 
is támogatják, sőt szorgalmazzák a 
rasszok összekeverését.

Hát itt tart ma a magyar baloldal, 
legalábbis annak krémje – a maradé-
káról pedig inkább ne is beszéljünk. 
Orbán Viktornak a népek kevere-
désről kifejtett álláspontja egyébként 
inkább megengedő, mint szigorú. 
Nagyon sokan vannak ugyanis a 
jobboldalon (sőt valószínűleg a tör-
ténelmi baloldal tisztességesebb 
szegmenseiben is), akik Európa, sőt 
a Kárpát-medence vonatkozásában 
azt vallják: lehetőleg minél többen 
maradjanak meg helyben, őseik lak-
helyén vagy legalább annak közelé-
ben, mert a magyarság igazi kultu-
rális ereje az azt összetevő különféle 
népcsoportok – székelyek, matyók, 
palócok, jászok, kunok – meglété-
ben rejlik.

Hátravan azonban még egy fontos 
kérdés: bár a világ liberálisai már 
napok óta a fajkeveredésről elmon-
dott kormányfői mondatokat rágják 
és emésztik, valóban ez volna a tus-
nádfürdői beszéd lényege? Szerény 
véleményem szerint nem: a lényeget 
inkább az ország és a világ geopo-
litikai helyzetéről elmondottak és az 
ehhez kapcsolódó politikai üzenetek 
képezték. De talán jobb is, ha a hír-
magyarázók nem az ilyen komoly 
témákkal, hanem a nekik dobott gu-
micsonttal foglalkoznak, ugyanis a 
napjainkban aktuális nagy geostra-
tégiai kérdések már valóban húsba-
vágóak, ahol a szokásos károgások 
csak ártanának az ügynek.

Végül, zárásképpen említsünk 
meg a tusnádfürdői beszéd(ek) egy 
kevésbé ismert pozitív hatását is. Az 
évenkénti kormányfői előadások 
ugyanis – amelyek, ellentétben a 
szokásos évértékelő beszédekkel, a 
múlt mellett a jövőről is szólnak –, 
nemcsak Magyarországot, hanem 
Erdélyt és a Székelyföldet is feltették 
a politikai térképre. A globális hír-
ügynökségek ugyanis kénytelenek 
(két epeömlés között) akkurátusan 
elmagyarázni az olvasóiknak, mit is 
keres a magyar miniszterelnök egy 
romániai kisvárosban. És általában 
el is magyarázzák. Ezzel pedig ők 
tették a legtöbbet az erdélyi valóság 
nemzetközi megismertetéséért.

 Kovács Erik

„Magyarország ellenségei 
bakot lőttek: addig 
cikkeztek rólunk, amíg 
tényleg felfigyelt ránk a 
nemzetközi közvélemény, 
csak az általuk várttal épp 
ellenkező előjellel.
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Hazánk

Országszerte ünnepeltek a 
kereszténydemokraták Szent István napján
Simicskó István a Magyar 
Nemzet ünnepi számában írt 
publicisztikájában fejtette ki 
gondolatait. Mint írja, Szent Ist-
ván „nagyszerűsége elsősorban 
államszervezői tevékenységé-
ben mutatkozott meg, de annak 
felismerésében, hogy a magyar-
ság megmaradásának feltétele 
a keresztény Európához való 
csatlakozás, nem csak jelentős 
műveltsége és felkészültsége, 
hanem mély meggyőződése, és a 
teljes komolysággal megélt hite 
vezette.

Mindezt azért érdemes évről 
évre felidéznünk, mert Magyar-
ország a későbbiekben is csak 
akkor tudott sikeres, fejlődő, és 
szellemi-fizikai értelemben is 
gyarapodó lenni, amikor az or-
szág vezetői ennek a spirituális, 
lelki háttérnek birtokában voltak. 
Jól látható – akár az utóbbi évti-
zedben is –, amikor a kormányzat 
súlypontjai és az ebből fakadó 
intézkedések a kereszténységen 
alapultak. Az európai kultúra is 
– amely az egész fejlett nyugat 
felemelkedését hozta – ebből az 
eszmei forrásból táplálkozik.

Az Európai Unió alapító atyái 
világosan látták, hogy csak a 
kereszténydemokrácia biztos 
szellemi talajára, a közös euró-
pai keresztény gyökerekre építve 
lehet a nemzeti önrendelkezésen 
alapuló államok gazdaságilag 
erős, egymást támogató, segítő 
szövetségét létrehozni” – olvas-
hatjuk a KDNP frakcióvezetőjé-
nek írásában.

Azbej Tristan államtitkár, a 
KDNP alelnöke közösségi olda-
lán osztotta meg ünnepi gondo-
latait.  „A magyar ateisták szer-
vezete kampányt indított, mert 
elegük van a »keresztény Ma-
gyarország szólamából« (sic!). A 
szervezet megfeledkezik arról, 
hogy éppen a keresztény kultu-
rális keret az, amely lehetővé te-
szi számukra, hogy szabadon in-
dítsanak el egy olyan kampányt, 
aminek a keresztényellenes fel-
hangja sokakat sért vagy provo-

kál. Sok nem keresztény kultú-
rájú országban a vallástalanság 
ugyanúgy büntetendő, mint a 
vallási kisebbséghez – például az 
üldözött keresztény közösségek-
hez – tartozás.

A kampány másik hibája, ami-
kor a kereszténységet egy szó-
lamnak nevezi. A kereszténység 
nem szólam, hanem – ebben a vi-
lági összefüggésben – kultúra és 
értékrend. Azt jelenti, hogy mi, 
magyarok ezer éve abban az em-
berképben hiszünk, amit a Biblia 
tanít. Hiszünk az ember méltósá-
gában és egyéni felelősségében, 
hiszünk az együttérzésben, a 
másik felé való odafordulásban, 
az emberi közösségek fontos-
ságában, hiszünk a közjóban, a 
békében, az igazságos rendben. 
Amikor eltértünk ezektől az 
értékektől, akkor is ezektől az 
értékektől tértünk el és ide töre-
kedtünk visszatérni. A viszonyí-
tási pont, az origo, az iránytű és 
a lelkiismeret hangja megmarad.

Büszke vagyok arra, hogy 
Szent István királyunk erre a 
keresztény kulturális talapzatra 
helyezte a magyar nemzetet. Ha 
nem így lett volna, nem éljük 

túl az elmúlt ezer év viszontag-
ságait. Éppen ezért akármilyen 
kísérlet a keresztény örökségünk 
megtagadására önsorsrontó. 
Egyben eleve kudarcra ítéltetett, 
hála Istennek” – olvashatjuk a 
bejegyzésben.

A KDNP számos egyéni or-
szággyűlési képviselője válasz-
tókerületében mondott ünnepi 
beszédet. Így tett Földi László, 
Cegléd és térsége képviselője is. 
„1083. augusztus 20-án szentté 
avatott királyunk, István olyan 
korban hozta létre Magyaror-
szágot, amelyben nem a könnyű 
út volt a helyes. Ő mégis vállal-
ta, hogy szembemegy azokkal a 
hagyományokkal, amelyeknek 
kortársai törvényi erőt tulajdoní-
tottak – elég csak Koppányra, il-
letve a szeniorátus és a levirátus 
István által tudatosan megsze-
gett elvére gondolni. Államala-
pítónk azonban tudta, hogy Ma-
gyarország vagy nyugati típusú 
állam és keresztény ország lesz 
– vagy nem lesz. Államférfihoz 
méltó felismerés, szenthez méltó 
elkötelezettség volt ez.

Kijelenthetjük hát, hogy István 
nem volt pesszimista. Ő hitt a 

magyar jövőben, és kész volt ten-
ni, áldozatot vállalni érte. Pedig 
minden oka meglett volna a be-
hódolásra, a meghunyászkodás-
ra. Ő azonban leszámolt a jövőt 
megbéklyózó múlttal, kiépítette 
a világi és az egyházi társadalom 
intézményrendszerét, és ezzel 
hazát adott nekünk is. Követésre 
érdemes példa.

Nekünk is el kell fogadnunk a 
múltunkat, meg kell békülnünk 
a történelmünkkel, és ki kell je-
lentenünk, hogy nem vagyunk 
vesztes nép. Hogyan is lehetnénk 
az, ha több száz évvel túléltünk 
nálunk nagyobb, gazdagabb és 
erősebb államokat, köztük olya-
nokat, amelyek a magyar föl-
det ideig-óráig a sajátjukként 
kezelhették? Tartozunk Szent 
Istvánnak azzal, hogy büszke, 
öntudatos és bizakodó országot 
hagyunk örökül az unokáinkra” 
– fogalmazott Földi László.

Aradszki András (képünkön) 
többek között a Szent István-i 
örökséget a nemzeti szuverenitás 
szempontjából világította meg. 
„Első királyunk Magyarországot 
egy új európai nagyhatalommá 
tette, amelynek szilárdságát és 
maradandóságát később Szent 
László király erősítette meg. 
Géza és István előtt a »nyugati 
nyitás« nem választás, hanem 
szükségszerűség volt, de en-
nek mikéntje volt a döntő. Míg 
ugyanis a korabeli Cseh Király-
ság a világi uralom és az egyház-
szervezet szempontjából is in-
tegrálódott a német birodalomba, 
a lengyel fejedelmek közül töb-
ben császári adófizetővé váltak, 
a Kijevi Rusz egyházszervezete 
pedig bizánci alárendeltségben 
működött, addig Magyarorszá-
gon a »nyugati nyitás« stratégi-
ája szuverén államot eredménye-
zett” – fogalmazta meg a mának 
szóló üzenetet Érd és térsége ke-
reszténydemokrata országgyűlé-
si képviselője.

 Az ünnepről szóló  
további beszámolók a kdnp.hu 

oldalon olvashatók

Aradszki András, a KDNP országgyűlési képviselője


